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Arabiyyat Al-naas  ( الناس ةعربي )   

 

Bugün sizlere yeni çıkan Arabiyyat Al-naas  ( الناس ةعربي ) 

adlı arapça eğitim setini tanıtmak istiyorum. Set, 5 

yazarın ortak çalışmasıyla, İngilizce anlatımla 

hazırlanmış.  

Yazar: “Munther Younes” her cildin hazırlanışında 

görev almış. Ama farklı ciltlerde farklı yazarlarla 

çalışmış. 

Munther Younes, Amerika’da Cornell Üniversitesinde 

görevli. Set piyasaya çıkarılmadan önce, Cornell 

Üniversitesi öğrencileri üzerinde denenmiş. 

 

Set, 2014 yılında Routledge yayınlarından çıkmış. 

 

Set iki dilli hazırlanmış: Modern standart arabic (msa) 

yani: fasih arapça ve Levantin lehçesi. 
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1. cilt:  

 

Fiyatı:  Karton kapaklı:  73.95 dolar 

388 sayfa. 

Munther Younes, Makda Weatherspoon ve Maha Saliba 

Foster tarafından hazırlanmış. 

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin’de kullanılan 

Levantin lehçesi ve fasih Arapça ile hazırlanmış. 

21 üniteden oluşuyor. Başlangıç seviyesindeki 

öğrencilere hitap ediyor. Ülkeler, giysiler, renkler, aile 

ve meslekler gibi konuları işliyor. 

Bir dvd içeriyor. İçinde 40’dan fazla video var. 

Kitabı okutan öğretmenler, bir web sitesine 

(www.routledge.com/cw/younes) girerek kitapla ilgili 

bedava dinleme pasajları, ses dosyalarının kayıtları, 

video klipler, dil oyunları ve cevap anahtarlarına 

erişiyorlar. Kitap 200’den fazla renkli fotoğraf ile çekici 

hale getirilmiş. 
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Şarkı sözlerinde, ünitelerde geçen basit kelimeler 

kullanılarak hem gramer yapılarının pekiştirilmesi, hem 

de kelime öğrenilmesi amaçlanmış.  

Bu cildin bazı örnek dersleri, videosu vs. bu linkte: 

(Yazıları ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın) 

 Ünite 1 Ders 1 Alıştırma 4 PowerPoint 

 Ünite 1 Ders 6 Alıştırma 6 yazı yazma  

 Ünite 5 Ders 1 Video 

 Ünite 15 Ders 3 Emily'nin günlüğü (ses kaydı) 

http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415516938/default.php 

 

Bu cildin (1 ile 30) arası sayfaları, aşağıdaki linkte var: 

http://www.ewidgetsonline.net/dxreader/Reader.aspx?token=c1ac9596e7774d26afd4f6fd1170c8ad&ra

nd=1588410557&buyNowLink=&page=&chapter= 

 

“Google kitaplar”da büyük bir kısmı pdf olarak 

görüntülenebiliyor: 

http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B

5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88

%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsV

ZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22

%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A

C%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false 

 

 

 

 

http://documents.routledge-interactive.s3.amazonaws.com/9780415516938/Lesson%204%20Exercise%204%20PowerPoint.pptx
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415516938/default.php#unit1vid
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415516938/default.php#unit1vid
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415516938/default.php#hiddenaudio
http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415516938/default.php
http://www.ewidgetsonline.net/dxreader/Reader.aspx?token=c1ac9596e7774d26afd4f6fd1170c8ad&rand=1588410557&buyNowLink=&page=&chapter
http://www.ewidgetsonline.net/dxreader/Reader.aspx?token=c1ac9596e7774d26afd4f6fd1170c8ad&rand=1588410557&buyNowLink=&page=&chapter
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
http://books.google.com.tr/books?id=peNXAwAAQBAJ&pg=PA108&lpg=PA108&dq=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&source=bl&ots=k2fY2W1eMy&sig=ISYALe5n3MsCeSM0tsVZHHNMyfU&hl=tr&sa=X&ei=f7QcVK7qBo7daMfPgig&ved=0CC8Q6AEwAg#v=onepage&q=%22%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA%22&f=false
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2. cilt: 

 

Fiyatı:  Karton kapaklı:  73.95 dolar 

436 sayfa  

Munther Younes ve Hanada Al-Masri tarafından 

hazırlanmış. 

Orta seviye kurs kitabı.  

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Filistin’de kullanılan 

Levantin lehçesi ve fasih Arapça ile hazırlanmış. 

21 üniteden oluşuyor. Konuları: Eğitim, öğrenme, işler 

ve meslekler, Arap kadını, din, para, ekonomi, politika, 

hükümet ve çevre 

Her ünitede dinleme, konuşma, yazma ve okuma 

becerilerine yönelik bölümler var. 

 

Okuma pasajları şunları içeriyor: 
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Kısa hikayeler, gazete makaleleri, arap şehirleri ve 

önemli şahsiyetlerin biyografileri,  

Ayrıca alıştırmalar, aktiviteler, bulmacalar, fiilleri 

tanımaya yönelik uygulamalar ve paragraf tamamlama, 

serbest kompozisyon ve şarkı bölümlerini içeriyor. 

 

3. cilt: 

 

Fiyatı: Karton kapaklı: 75.95 dolar 

360 sayfa 

İleri düzey kurs kitabı. Bu cilt Munther Younes ve 

Yomna Chami tarafından hazırlanmış. 

 Öğrencileri ACTFL kriterine göre (Advanced Low) 

düzeyinden (Advanced High) düzeyine çıkarıyor. 

18 üniteden oluşuyor. Ele aldığı konular: Arap 

azınlıkları, eğitim, din, aşk ve evlilik, arap kadını, 

ekonomi, politika, askeri meseleler, çevre... 
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Gramer açıklamalarıyla birlikte dinleme, konuşma, 

okuma - yazma bölümleri ve alıştırmalar var. 

Okuma parçaları: Al Jazeera gibi çağdaş kaynaklardan 

alıntılar ve (1001 gece masalları) -  (Kelile ve Dimne) 

gibi klasik metinlere yer veriyor.  

Alıştırmalarda bulmacalar, fiilleri tanımaya yönelik 

uygulamalar ve serbest kompozisyonlar içeriyor. 

 

Bu cildin ünitelerinden bazılarının örnek mp3leri: 

http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415509015/resources.php 

Dinleme alıştırmalarının metinlerinin dökümleri ve 

cevap anahtarları: 

http://documents.routledge-

interactive.s3.amazonaws.com/9780415509015/listening_passages.pdf 

http://www.routledgetextbooks.com/textbooks/9780415509015/resources.php
http://documents.routledge-interactive.s3.amazonaws.com/9780415509015/listening_passages.pdf
http://documents.routledge-interactive.s3.amazonaws.com/9780415509015/listening_passages.pdf

